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24
AUG

Toestemmingen verlenen op de website van IVB
Via de website van IVB kan een producent-veehouder een toestemming verlenen omclassificatieresultaten
automatisch over te maken aan personen of organisaties. In dit korte filmpje tonen we hoe dat in zijn werk
gaat.

Lees meer

29
JUL

Data van slachtrunderen delen voor fokwaardeschattingen
Heb je als rundveehouder reeds je toestemming verleend omje data van slachtrunderen te delen voor de
fokwaardeschattingen?
Fokwaarden helpen veehouders de juiste fokkerijkeuzes te maken. Klik "Lees meer" voor verdere info.

Lees meer

20
DEC

Bijdrage Vlaanderen
De tarieven aan te rekenen aan de producenten zijn vanaf 01-01-2020:
• Vleesvarkens: 0,0335 €
• Runderen ouder dan 12 maanden: 0,6325 €

Lees meer

19
JUN

Aanbod van etiketten
I.V.B. blijft zich inzetten omslachthuizen de mogelijkheid te bieden karkasetiketten aan scherpe prijzen aan te
kopen.
Lees meer

01
JUL

IVB zet in op een versterkte interprofessionele werking
De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) verenigt alle representatieve
beroepsverenigingen in de vleesketen (mengvoederfabrikanten, producenten, veehandel, slachthuizen,
uitsnijderijen, vleeswarenfabrikanten en retail) en spitst zich in het bijzonder toe op het correct wegen en
classificeren van slachtvee (runderen en varkens)...

Lees meer

12
DEC

Bijdrage testwerking eindberen ten behoeve van ILVO
Vanaf 1 januari 2018 mogen Vlaamse indelingsplichtige varkensslachthuizen op de factuur de "bijdrage
testwerking eindberen" ten behoeve van ILVO vermelden voor te classificeren vleesvarkens. Meer
informatie hierover wordt gegeven in het bijgevoegde artikel en op ILVO-Testwerking eindberenResultatentool.

Lees meer

30
AUG

Rugspekdikte en Spierdikte op classificatierapporten varkens
Op de uitslagformulieren met de classificatieresultaten voor producenten van varkens die ingedeeld
werden met het toestel AutoFOMIII, worden vanaf nu ook de gemeten waardes R2P10 en R3P5 getoond in
respectievelijk de kolommen “Rugspekdikte” en “Spierdikte”.

Lees meer

22

NOV

Evoluties Belgische en niet-Belgische varkens
Ingelogde gebruikers kunnen vanaf nu bij de evoluties van de varkens het onderscheid zien tussen Belgische
en niet-Belgische varkens.
Lees hier meer omte zien hoe u in uw pdf-reader de gegevens overzichtelijk naast elkaar kan weergeven.

Lees meer

17
DEC

Veehouder kan sneller informatie putten uit slachtdata
Op http://www.vilt.be/veehouder-kan-sneller-informatie-putten-uit-slachtdata verscheen op 17/12/2015
een artikel over de nieuwe website van I.V.B.
Lees meer

01
JAN

Gemiddeld % geraamd mager vlees varkens
Ingelogde varkenshouders kunnen nu ook het wekelijks gemiddeld % geraamd mager vlees van geslachte
varkens raadplegen op onze website.
Lees meer
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